
1 наставник: С.Захариева 

 

РАБОТЕН ЛИСТ:Класифицирање на четириаголници          18.04.2017 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

1.(1/____) Кое е моето име? На сликата се 
претставени триаголници. Именувај ги 
триаголниците според страните и аглите: 

 

2. (1/____) Именувај го секој од четириаголниците на сликата: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

3. (1/____) Од деловите на правоаголникот состави паралелограм  

на кој едната страна му е 4 пати поголема од другата: 

  

 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

6. ______________________________________ 
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A. ______________________________________ 

B. ______________________________________ 

C. ______________________________________ 

D. ______________________________________ 

E. ______________________________________ 

F. ______________________________________ 

G. ______________________________________ 

1 3 2 
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Освоени поени: ______ 

Оцена:______________ 
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4. (1/____) Поврзи го видот на четириаголник со неговите својства: 

Својства 

1. четири прави агли 
2. еднакви спротивни страни 
3. само еден пар паралелни страни 
4. два пара паралелни страни 
5. два пара еднакви соседни страни 
6. само еден пар еднакви спротивни агли 
7. само еден пар еднакви страни 
8. само два прави агли 

 

1. Квадрат____________________________________ 

2. Правоаголник ____________________________ 

3. Ромб  ______________________________________  

4. Паралелограм ___________________________  

5. Трапез ______________________________________ 

6. Делтоид ___________________________________ 

7. Рамнокрак трапез _______________________ 

8. Правоаголен трапез _____________________ 

 

5. (1/____) Пополни ја табелата: 

Тврдење: Секогаш 
точно 

Понекогаш 
точно 

Секогаш 
неточно 

1. Четириаголниците имаат барем една линија на  симетрија      

2. Дијагоналите во четириаголник се со иста должина    

3. Трапезот може да има само еден пар паралелни страни    

4. Квадратот е ромб со прав агол    

5. Квадратот е правоаголник со еднакви соседни страни    

6. Секој квадрат е правоаголник    

7. Сите четириаголници  се паралелограми    

8. Спротивните агли во ромб се еднакви    

9. Дијагоналите во квадрат се еднакви    

10. Трапезот нема линија на симетрија    

 

Вид 

1. квадрат 
2. правоаголник 
3. ромб 
4. паралелограм 
5. трапез 
6. делтоид 
7. рамнокрак трапез 
8. правоаголен трапез 

Запишете која задача  им била најинтересна на сите членови на групата(по кој било критериум: 

затоа што е најлесна или најтешка, затоа што не можеле да ја решат, затоа што до сега слична задача 

не била решена итн).  


